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Aktualności 2019

21/10/2019 - Inspekcja gotowości bojowej.

21 października o godzinie 19:00 odbyła się niezapowiedziana, coroczna inspekcja
gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Scenariusz zadania jaki
został zaplanowany przez KP PSP w Kołobrzegu podzielony został na dwa etapy –
ćwiczenie bojowe oraz test wiedzy. Etap pierwszy zakładał wypadek z udziałem
jednego pojazdu, którym podróżowało dwoje mężczyzn, natomiast etap drugi to test
wiedzy ogólnej dla ratowników biorących udział w inspekcji składający się z 10 pytań.
Dodatkowo oceniano stan techniczny sprzętu oraz posiadaną dokumentację. Po
zakończeniu ćwiczeń Nasza jednostka otrzymała 98 punktów na 100 możliwych, co
dało Nam mocną 5.

17/09/2019 - Doposażenie OSP Dygowo w torbę R1 przez KRUS.

  

06/08/2019 - Pożar snopowiązałki.
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REGON: 331266776
KRS: 0000193910

nr konta bankowego:
66 8562 0007 0042 7256 2000 0010

  

28/07/2019 - Kolejna edycja FCC Białogard z Team Dygowo.

  

  

  

10/06/2019 - Kolizaj dwóch pojzadów w Dygowie.

  

08/06/2019 - Gminne zawody sportowo-pożrnicze
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18/05/2019 - Motoserce 2019.

  

  

  

  

http://osp.dygowo.pl/galeria/org/zawody2019/22.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/zawody2019/23.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/zawody2019/24.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/zawody2019/25.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/zawody2019/26.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/zawody2019/27.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/1.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/2.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/3.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/4.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/5.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/6.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/7.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/8.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/9.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/10.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/11.jpg
http://osp.dygowo.pl/galeria/org/motoserce19/12.jpg


  

  

11/05/2019 - Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

W sobotę 11 maja odbyły się w Dygowie powiatowe uroczystości z okazji Dnia
Strażaka. Ziściła się Inicjatywa druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa, aby
zorganizować po raz pierwszy obchody szczebla powiatowego w Dygowie i następnie
kontynuować co roku w innej gminie powiatu kołobrzeskiego. Obchody rozpoczął
przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP z powiatu kołobrzeskiego do
kościoła parafialnego w Dygowie. Marszowy krok i doniosłą atmosferę zapewniła
Strażacka Orkiestra Dęta „Morka” z Ustronia Morskiego. Przed rozpoczęciem mszy

świętej ksiądz Piotr Niedźwiadek – kapelan powiatowy jednostek OSP - otrzymał od przedstawicieli zarządu
powiatowego stułę sygnowaną symbolami OSP. Ksiądz kapelan w czasie kazania podkreślił, że służba w OSP jest
autentycznym powołaniem, wspólnotą szczególnego świadectwa, która nie czeka oklaski i pochwały. Akcentował ,że
to służba ofiarna, ideowa opierającą się na fundamencie braterstwa. Po mszy ,przy akompaniamencie orkiestry poczty
sztandarowe oraz pododdziały strażaków naszego powiatu przemaszerowały na Plac Wolności. Ceremoniał rozpoczął
dowódca uroczystości druh Krzysztof Gruchała , który złożył meldunek o gotowości pododdziałów do apelu. Meldunek
odebrał  wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druh Mirosław  Zalewski. Następnie przy
akompaniamencie Marsza Generalskiego dokonano przeglądu pododdziałów. Kolejnym elementem ceremoniału było
podniesienie na maszt flagi państwowej , odegranie Mazurka Dąbrowskiego oraz hymnu strażackiego. Życzenia
Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji dnia strażaka odczytał prezes zarządu OSP Gminy Dygowo druh Marcin
Tekiel. Uczestników, gości i mieszkańców przywitał druh Mirosław Zalewski.
Wśród gości obecni byli: druh Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski, ks. kapelan Piotr Niedźwiadek, st. kpt. Marek
Huszla – Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu, Jerzy Bartnik - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP, Mirosław Terlecki – wójt gminy Rymań, Marek Dołkowski – wójt gminy Siemyśl , Grzegrz Starczyk – wójt Gminy
Dygowo, Jerzy Leszczyński – przewodniczący Rady Gminy Dygowo. W czasie uroczystości zasłużonym druhnom i
druhom wręczono medale i odznaczenia.
Po raz pierwszy w historii wręczono również nagrody kapituły zarządu powiatowego OSP honorujące dokonania
strażaków i jednostek OSP w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Symboliczne dębowe cebry – oprócz włóczni ,
atrybut Św. Floriana - otrzymali: OSP Korzystno w kategorii społeczno-prewencyjnej, OSP Dygowo w kategorii
ratowniczo- gaśniczej oraz druh Andrzej Biedrzycki ze OSP Stary Borek w kategorii sportowo – popularyzatorskiej.
Druh Biedrzycki otrzymał również puchar Komendanta Głównego PSP. Głos zabrali druhowie: Mirosław Zalewski,
Jerzy Bartnik, Tomasz Tamborski, st. kpt. Marek Huszla, który odczytał list Komendanta Powiatowego PSP w
Kołobrzegu,  wójt Grzegorz Starczyk oraz Pani Apolonia Wąsowska, która w imieniu mieszkańców podziękowała
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strażakom za ofiarną służbę. Po zakończonych uroczystościach organizatorzy zaprosili wszystkich na grilla , którego
zorganizowano na terenie zielonym parafii Dygowo. Tekst i Foto - portal gminadygowo.pl
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05/05/2019 - Pożar balotów słomy i siana w m. Obroty.

  

  

25/04/2019 - Pożar lasu trasa Pustary - Bogucino.
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23/04/2019 - Powalone drzewo w Piotrowicach.

  

  

16/04/2019 - Kolejny pożar w Stramniczce.
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16/04/2019 - Pożar traw i nieużytków.

O godzinie 12:49 zastęp GBA został zadysponowany do miejscowości Stramniczka,
gdzie działał już zastęp JRG Kołobrzeg, do pożaru nieużytków i traw. Pożar był na tyle
groźny, że poprzez nie uwagę osób trzecich zagrażał pobliskim zabudowaniom.
Działania gaśnicze polegały na rozciągnięciu linii szybkiego natarcia w natarciu
bezpośrednio na ogień. SiŚ: JRG Kołobrzeg, OSP Dygowo, OSP Stojkowo, OSP
Czernin.

  

  

12/04/2019 - Kolizja w Czerninie (droga wojewózka 163).

Około godziny 14:40 dyżurny SK KP PSP w Kołobrzegu został powiadomiony o
kolejnym wypadku na DW nr 163 na wysokości m. Czernin. Natychmiast na miejsce
zdarzenia zadysponowane zostały zastępy . Po przybyciu na miejsce okazało się, że
w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach kierujący samochodem marki Renault
Megane stracił nad nim panowanie, po czym zjechał na pobocze i uderzył w
przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia rannych zostało dwóch mężczyzn. Aby
ewakuować z uszkodzonego pojazdu rannego kierowcę zaszła konieczność użycia
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przez strażaków sprzętu hydraulicznego. Dokładne okoliczności wypadku ustala kołobrzeska policja. SiS: OSP
Dygowo, OSP Czernin JRG Kołbrzeg, policja, ZRM.

  

  

  

  

09/04/2019 - Pożar sadzy w kominie.

Zastęp OSP Dygowo został zadysponowany w centrum Dygowa do palącej się sadzy
nagromadzonych w kominie. Działania strażaków polegały na przeczyszczeniu
komina przy pomocy szczotki kominowej. Dom został sprawdzony pod kątem stężenia
tlenku węgla. Stwierdzono niskie stężenie. Na miejscu działały również: JRG
,podnośnik oraz ciężki wóz bojowy z PSP w Kołobrzegu.
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26/03/2019 - Kolizja w Czerninie (droga wojewózka 163).

Dwie osoby ranne to bilans groźnego wypadku do jakiego doszło około godziny 08:10
na drodze wojewódzkiej nr 163 nieopodal m. Czernin (gm. Dygowo). Po otrzymaniu
zgłoszenia natychmiast na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały zastępy z JRG
Kołobrzeg, OSP Dygowo i OSP Czernin. Na miejscu okazało się, że w
niewyjaśnionych dotąd okolicznościach doszło tam do czołowego zderzenia dwóch
samochodów osobowych – Kia Sportage i VW Passata. Po wstępnym zaopatrzeniu
przez strażaków Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował dwie ranne w

wypadku kobiety (32 i 18 lat) do szpitala. W celu ustalenia dokładnych okoliczności wypadku dochodzenie prowadzi
kołobrzeska policja.



  

  

26/03/2019 - Ćwiczenia powiatowe "POWÓDŹ 2019".

Pod koniec marca na terenie portu w Dźwirzynie przeprowadzono ćwiczenia
zgrywające jednostki KSRG z powiatu gryfickiego i kołobrzeskiego. Ćwiczenia w
zakresie prowadzenia działań w przypadku wystąpienia podtopień wywołanych
zjawiskami atmosferycznymi związanymi z brakiem możliwości odpływu wód rzek do
morza pod Kryptonim „POWÓDŹ 2019”. Założeniem było poznanie prawdopodobnych
przyczyn powstania zdarzenia: obfite opady deszczu i śniegu; roztopy; silne wiatry z
kierunków północnych, efekt tzw. „cofki”. 
 Założenia taktyczne ćwiczenia: działania związków taktycznych na wypadek
powstania powodzi opadowych oraz przyborów wód z wykorzystaniem sił i środków
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu kołobrzeskiego oraz

służb współpracujących; ułożenie wałów przy wykorzystaniu worków z piaskiem bądź rękawów wodnych na określoną
wysokość; organizacja przeprawy ludności cywilnej z zagrożony terenów przy wykorzystaniu łodzi motorowych. Cel
ćwiczeń: przypomnienie procedur i kompetencji służb w przypadku wystąpienia podtopień; doskonalenie
współdziałania jednostek PSP, OSP z terenu powiatu kołobrzeskiego z innymi podmiotami biorącymi udział w
likwidacji zagrożenia; doskonalenie dowodzenia większymi związkami taktycznymi przez funkcjonariuszy z KP PSP
Kołobrzeg; sprawdzenie procedur alarmowania i dysponowania zastępów OSP; sprawdzenie stanu gotowości
operacyjnej jednostek OSP; doskonalenie sprawdzenie systemu łączności przewodowej, bezprzewodowej;
doskonalenie umiejętności prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego i p. powodziowego; zaznajomienie
funkcyjnych OSP z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i obsługi sprzętu podczas akcji ratowniczych ze
szczególnym uwzględnieniem sprawiania elastycznych zapór p. powodziowych napełnianych wodą; doskonalenie
technik ratowniczych z uwzględnieniem utrudnień mogących wystąpić przy tego typu zdarzeniach.
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16/03/2019 - Wiatrołamy przyczyną interwencji.

Od godziny 2.34, 16 marca strażacy z OSP Dygowo walczyli ze skutkami silnego
wiatru, który łamał i przewracał drzewa jak zapałki. W nocy na drogę powiatowej w
miejscowości Stramiczka powalonych zostało 5 drzew, które całkowicie ją zablokowały
w obu kierunkach, zrywając przy okazji linię telekomunikacyjną. Kolejne interwencje
miały miejsce we Wrzosowie, Bardach oraz Dygowie, gdzie strażacy również usuwali
wiatrołomy.

  

  

08/03/2019 - Walne zebranie sprawozdawcze OSP Dygowo za rok 2018.

8 marca na świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie podsumowujące rok 2018. Gośćmi zebrania
byli m.in. V-ce Prezes ZP ZOSP RP w Kołobrzegu – Mirosław Zalewski, Wójt Gminy
Dygowo – Grzegorz Starczyk, Przewodniczący Rady Gminy Dygowo – Jerzy
Leszczyński, Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu – st. bryg. mgr inż. Krzysztof
Makowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Dygowo – Marcin Tekiel, który
powitał serdecznie zaproszone władze, wszystkich gości, przyjaciół oraz druhów i

druhny OSP. Miłym gestem przed przystąpieniem do porządku obrad było wręczenie wszystkim druhnom życzeń oraz
symbolicznej róży z okazji przypadającego Dnia Kobiet. Następnie ślubowanie na sztandar OSP złożyli Damian
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Lewandowski oraz Piotr Ciepielak. W dalszej części przystąpiono do wyboru komisji oraz odczytania sprawozdań.
Sprawozdanie z działalności OSP odczytał dh Mirosław Andrusieczko, natomiast finansowe odczytał skarbnik OSP dh
Aneta Bucka. Zaprezentowano projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Przedstawione
sprawozdania zostały większością głosów przyjęte przez członków wlanego zebrania i uzyskały absolutorium. Z uwagi
na ciągłą nieobecność jednego z członków komisji rewizyjnej, podjęto decyzję o dokonaniu zmian w jej składzie.
Nowym członkiem komisji został dh Marian Łomański, natomiast dh Józef Karczewski został delegatem do komisji
rewizyjnej ZG ZOSP RP w Dygowie. W końcowej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście, odbywały się
wolne wioski i zapytania, podjęto uchwały oraz przyjęto wnioski. Zebranie zakończono uroczystą kolacją. Fotorelacja
Marek Kawęcki - portal gminadygowo.pl.

  

  

  

  

08/03/2019 - Turniej OTWP na szczeblu gminnym.

W sobotę na świetlicy wiejskiej we Wrzosowie odbyły się gminne eliminacje turnieju
wiedzy z pożarnictwa pn.:  OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Na tym etapie
uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy rywalizowali
o miano najlepszego oraz możliwość startu w eliminacjach powiatowych. Turniej
przeprowadził ZG ZOSP RP w Dygowie przy wsparciu strażaków, wychowawców
szkół oraz urzędu gminy w Dygowie. W grupie wiekowej VII-VIII / III Gimnazjum
najlepszymi okazali się: I m-ce Kacper Tekiel (Dygowo), II m-ce Głogowski Grzegorz

(Czernin), III m-ce Miłosz Dziuba (Dygowo) natomiast w grupie PODSTAWOWA I-VI: I m-ce Julia Kamińska
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(Wrzosowo), II m-ce Bianka Bednarska (Wrzosowo), III m-ce Dawid Najman (Wrzosowo),  Zwycięzcom gratulujemy i
życzymy powodzenia na etapie powiatowym.

  

  

06/03/2019 - Wypadek na DW 163 (odcinek Stramnica - Kołobrzeg).

Sześć osób poszkodowanych to bilans groźnego wypadku do jakiego doszło około
godziny 07:30 na drodze wojewódzkiej nr 163 w m. Stramnica (gm. Kołobrzeg). Po
otrzymaniu zgłoszenia natychmiast na miejsce zdarzenia zadysponowanych zostało 5
zastępów straży z JRG Kołobrzeg oraz OSP z Dygowa i Starego Borku. Na miejscu
okazało się, że w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach doszło tam do czołowego
zderzenia dwóch samochodów – osobowego Audi i VW Busa. Łącznie w obu
pojazdach podróżowało 9 osób. Aby dotrzeć do rannego pasażera busa zaszła

konieczność użycia przez ratowników sprzętu tnąco – rozpierającego. Po wstępnym zaopatrzeniu Zespoły
Ratownictwa Medycznego przetransportowały osoby ranne w wypadku do szpitali w Kołobrzegu i Koszalinie. W celu
ustalenia dokładnych okoliczności wypadku dochodzenie prowadzi kołobrzeska policja. (info KP PSP w Kołobrzegu).

  

05/03/2019 - Trzy interwencje na terenie gminy.
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Poranek 5 marca br., był bardzo pracowity dla naszej jednostki. O godzinie 9:30 zastęp GBA zadysponowany został
do miejscowości Gąskowo, gdzie wykryto tlenek węgla. W tych działaniach udział
brało łącznie 12 ratowników z OSP Dygowo i JRG Kołobrzeg. Następnie tuż przed
godziną 12:00 ponownie zastępem GBA zadysponowani zostaliśmy do miejscowości
Wrzosowo, gdzie silny wiatr uszkodził przydrożne drzewo, które zawisło nad torami
kolejowymi stwarzając zagrożenie dla pieszych jak i ruchu pociągów. Z tego zdarzenia
dyżurny SK KP PSP w Kołobrzegu przekierował nas do Dygowa, gdzie również
pracowaliśmy przy usuwaniu drzewa.

 

04/03/2019 - Pożar drewnianych domków letniskowych.

O godzinie 18:00 nasza jednostka zadysponowana została zastępem GBA do pożaru
drewnianych domków letniskowych na terenie ośrodka wczasowego usytuowanego
przy ulicy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim. W akcji gaśniczej, trwającej prawie 5
godzin, ogółem udział brało osiem zastęów, łącznie 39 strażaków z JRG Kołobrzeg,
OSP Ustronie Morskie, OSP Dygowo, OSP Stary Borek i OSP Kukinia. W wyniku
pożaru ogień strawił doszczętnie jeden drewniany kemping i kotłownię oraz częściowo
drugi domek letniskowy. Z uwagi na panujące warunki pogodowe - silny wiatr, ogień

rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jednoznaczna przyczyna pożaru jest
nieznana, a czynności dochodzeniowe w tej sprawie prowadzi kołobrzeska policja.
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26/02/2019 - Pożar ładowarki teleskopowej Manitu.

O godzinie 15:35 zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Skoczów, gdzie według
zgłoszenia pali się maszyna rolnicza. Po dojeździe pierwszego zastępu na miejsce
działań i rozpoznaniu okazało się, że pożarem objęta jest ładowarka teleskopowa
Manitu, po czym przystąpiono do działań gaśniczych podając dwa prądy środka
gaśniczego w natarciu. Jak wynikało z relacji kierownika obiektu, pracownik próbował
ugasić pożar podręcznymi gaśnicami proszkowymi będącymi na wyposażeniu
ładowarki, lecz próby te nie przyniosły żądanego efektu z powodu zbyt szybkiego

rozprzestrzenienia się pożaru. SiS: OSP Dygowo, OSP Wrzosowo, JRG Kołobrzeg.
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22/02/2019 - Pożar w Bogucinie (gm. Kołobrzeg).

O godzinie 11:41 zastęp GBA zadysponowany został przez SK KP PSP w Kołobrzegu
do pożaru poddasza w miejscowości Bogucino (gm. Kołobrzeg). Po dojeździe na
miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu okazało się, że doszło do pożaru
przewodu kominowego w budynku mieszkalnym, a nie pożaru poddasza jak wynikało
ze zgłoszenia. Działania podjęte przez ratowników w głównej mierze polegały na
wygaszeniu paleniska oraz zbiciu palącej się sadzy w przewodzie kominowym. SiS:

OSP Dygowo, OSP Charzyno, JRG Kołobrzeg. Działania trwały przeszło około 3 godzin.

  

 

16/02/2019 - Pożar stodoły w Gąskowie.

O godz.00.15 zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Gąskowo do palącej się
stodoły. Po dojeździe na miejsce okazało się ze ogniem objęta była już cała
konstrukcja. Pierwsze działania polegały na podaniu prądów wody w obronie, aby
zapobiec rozprzestrzenienia się pożaru na budynek mieszkalny, który był w biskiej
odległości. Ze względu na duże zapotrzebowanie w wodę, a niestety niskie ciśnie w
sieci hydrantowej w Gąskowie była konieczność dowożenia jej z sieci hydrantowej z

Dygowa. Spaleniu uległ ciągnik oraz inny sprzęt gospodarczy i materiały znajdujący sie w stodole. SiS podczas
działań: dwa zastępy OSP Dygowo, OSP Wrzosowo, OSP Czernin, OSP Stojkowo, OSP Ustronie Morskie, JRG
Kołobrzeg, policja. Działania prowadzone były do godz. 5.00.
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30/01/2019 - Podsumowanie minionego roku.

Czołem druhny i druhowie, sympatycy pożarnictwa. Każdy z Nas z osobna zakończył
mijający rok najlepiej jak potrafił i już nie wraca pamięcią do tego, co było, tylko żyje
myślami, co przyniesie nam jutrzejszy dzień lub też bieżący rok. Na łamach naszego
skromnego serwisu internetowego, gdzie dziele się z wami wydarzeniami w naszej
jednostce przyszedł teraz czas na podsumowanie minionego roku. Na samym wstępie
chce podziękować wszystkim ratownikom, którzy angażują się, na co dzień w życie
naszej skromnej społeczności w Gminie Dygowo i nie zbaczając na swoje często
prywatne sprawy, a nawet życie rodzinne na dźwięk alarmu w telefonie i syreny udają
się do remizy by móc wyjechać o każdej porze dnia czy nocy udzielić bliźniemu
pomocy w myśl słów „ Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – podtrzymując tym

samym tą tradycję od 1945 roku. Ale do sedna tego skromnego mojego podsumowania J. Rok 2018 był rokiem
ciężkiej pracy, poświęcenia, zaangażowania i wyzwań dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Jednym z
największych i niewątpliwie najważniejszych wyzwań, przed jakim przyszło nam stanąć to Nasze poświęcenie i
zaangażowanie w to, co robimy dla dobra naszej społeczności.  W tym czasie na terenie gminy i nie tylko
odnotowaliśmy aż 89 zdarzeń – 47 pożarów, 35 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe i 3 wyjazdy
zabezpieczające teren powiatu w JRG Kołobrzeg. W działaniach tych niewątpliwe wyróżnili się druhowie tacy jak: Jan
Wołodkowicz, Marcin Tekiel, Sebastian Łopiński, Michał Andrusieczko, Mirosław Andrusieczko, Marcin Andrusieczko,
Piotr Galek, Bartłomiej Maszka, Krzysztof Wołodkowicz, Arkadiusz Makowski, Łukasz Łomański, Wojciech Galek,
Jarosław Winiarski, Wojciech Stachowski, Marcin Dziuba. W minionym roku nasza jednostka, po dość długiej przerwie
ponownie dysponowała dwoma pojazdami, co jak się później okazało miało bardzo kluczowe znaczenie dla naszej
OSP. Ze względu na zróżnicowanie zdarzeń oraz ich lokalizacje, niejednokrotnie tego samego dnia, o tej samej porze
przyszło nam się zmierzyć z wezwaniem w różnych miejscach na terenie naszej gminy, a nawet powiatu. Myślę, że w
tym miejscu po raz kolejny należy podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w projekt zakupu nowego
samochodu dla naszej jednostki, a także tym, którzy go wsparli finansowo – zarówno samorząd, jak i osoby prywatne.
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Ale, ale - OSP to nie tylko pożary, wypadki etc., to także szkolenia, zabawa, rywalizacja, propagowanie pożarnictwa.
W 2018 roku nasi druhowie czynnie uczestniczyli w trzech ćwiczeniach doskonalących ratowników przygotowanych
przez KP PSP w Kołobrzegu, szkoleniach podstawowych, gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, zawodach
FCC (Białogard, Berlin, Łódź), a także uczyli innych jak postępować w sytuacji zagrożenia życia i mienia.
Zaangażowani byliśmy także w X już edycję Motoserca czy wsparcie przy DKMS. W mijającym roku dzięki
zewnętrznemu dofinansowaniu poszerzyliśmy swoje wyposażenie o łódź z napędem spalinowym, AED czy podręczny
sprzęt. Reasumując to wszystko dopowiem tylko, że nie będę się rozpisywać szczegółowo o każdym wydarzeniu i nie
będę dziękować każdemu z osobna – nie ma to sensu!. Chcę tylko podkreślić, że w Naszej gestii jest podtrzymanie
tego, co robimy już wiele lat - dlatego druhny i druhowie odłóżmy wszelkie spory na bok by móc dalej pełnić tą misję,
do której zostaliśmy powołani w myśl przetoczonych już raz słów „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Poniżej mała
fotorelacja - wybranych 150 zdjęć, która odzwierciedla nasz trud, zaangarzowanie i wysiłek z kilku wybranych
wydarzeń, jakie udało się zapisać w obiektywie od stycznia do grudnia minionego roku. Ze strażackim pozdrowieniem
administrator.
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26/01/2019 - Papier toaletowy sprawcą interwencji.

W godzinach wieczornych zastęp GBA zadysponowany został do miejscowości Jazy,
gdzie według zgłoszenia w jednym z mieszkań wyczuwalny był gaz. Po dojeździe na
miejsce i rozpoznaniu okazało się, że winę za całe to zamieszanie ponosi papier
toaletowy – a w zasadzie opary towarzyszące w procesie jego spalania. Po
dogłębniejszym zbadaniu sprawy okazało się, że to niedopałek papierosa spowodował
zapalenie się opakowania papieru toaletowego. W działaniach udział brał także zastęp

JRG Kołobrzeg.
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19/01/2019 - Pożar zabudowań w miejscowości Stramniczka.

Tuż przed godzina 8:00 Nasza jednostka zadysponowana została dwoma zastępami
do miejscowości Stramniczka, gdzie według zgłoszenia palił się dom jednorodzinny.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu okazało się, że pożar strawił już
konstrukcję dachową, która zapadła się do wewnątrz budynku, co mogło świadczyć,
że sam ogień wybuchł dużo wcześniej niż wynikało to ze zgłoszenia.  Budynek ze
względu na swój stan wyglądał na niezamieszkany, lecz w części garażowej
prawdopodobnie mogły być prowadzone jakieś prace. Działania ratowników skupiły

się w głównej mierze na podanie dwóch prądów wody. Z uwagi na sile zadymienie prace prowadzone były w sprzęcie
OUO (dawniej aparatach ODO).  Po ugaszeniu zarzewi ognia przystąpiono do prac rozbiórkowych – ściany
szczytowej, kominów oraz elementów stropowych. W działaniach uczestniczyli również: zastęp OSP Czernin, JRG
Kołobrzeg – GBA, GCBA, SD-30, policja, energetyka.



  

  

  

  

  

18/01/2019 - Pożar mieszkania w Pustarach.

Do groźnego pożaru doszło w godzinach wieczornych w jednym z mieszkań w
miejscowości Pustary. Z uwagi na swój stan upojenia alkoholowego tamtejszy lokator
pozostawił ścierkę kuchenną przy piecyku, którym ogrzewane było mieszkanie, a ta z
kolei zajęła się ogniem. Nie trzeba było długo czekać by ogień rozprzestrzenił się na
dalszą część lokalu. Dzięki szybkiej interwencji mieszkańców oraz strażaków udało się
zapobiec tragedii.
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15/01/2019 - Wypadek na DW 163 w Dygowie.

Około godziny 20:00 nasza jednostka zadysponowana została do wypadku na DW
163 w miejscowości Dygowo w kierunku Wrzosowa. Do zdarzenia udaliśmy się
jednym zastępem GBA w sile sześciu ratowników. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i
rozpoznaniu okazało się, że kierująca samochodem osobowym marki Opel Vectra B,
straciła panowania nad pojazdem i dachowała w przydrożnym rowie. Na szczęście jej
oraz jadącemu z nią dziecku nic się nie stało. Działania ratowników w głównej mierze
skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy poszkodowanym

do czasu przybycia ZRM, odłączeniu akumulatora oraz pomoc policji i pomocy drogowej w postawieniu auta na koła.
Po zakończeniu działań zastęp wrócił do strażnicy. Fotorelacja – Marek Kawęcki portal www.gminadygowo.pl.

  

  

  

07/01/2019 - Pożar sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Dygowo.

O godzinie18:00 zastęp GBA OSP Dygowo po raz pierwszy w tym roku jednostka został zadysponowany do palącej
się sadzy w przewodzie kominowym w budynku przy ulicy Łukowej w Dygowie. Po przybyciu na miejsce okazało się
że niezbędne jest użycie podnośnika aby dotrzeć do komina. W trakcie działań strażacy rozebrali część komina w celu
wybrania sadzy. W pierwszym etapie użyta była gaśnica proszkowa do wygaszenia palącej się sadzy, następnie aby
uniknąć ewentualnego rozprzestrzenienia się ognia podczas czyszczenia komina do budynku została wprowadzona
rota z linią gaśniczą.  Pomieszczenia zostały sprawdzone pod kątem stężenia tlenku węgla. Właściciel otrzymał zakaz
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